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Inhoud



geboren: 12 november 1984, Warnsveld
burgerlijke staat: ongehuwd samenwonend
 
WERKERVARING

Dienstverbanden
2007-heden Dienst Landelijk Gebied, Landschapsarchitect [Delta Programma Rivieren, Park Lingezegen, IJsselsprong Zutphen, Stadsrand Enschede, Dijkteruglegging Lent, Re-
  constructie Zandgebieden, Knooppunt Valburg, Groene wiggen Apeldoorn, Gendtse Waard]
2007-2008 Atelier Overijssel, Werkplaats voor Ruimtelijke Kwaliteit, Landschapsontwerper [Water&natuur, Randen rafels en routes, Rond het dorp wegen, Levende Vecht, Werken 
  aan het landschap]

Projecten
2013  Peelhorst pioniers, afstudeerproject [plan voor innovatieve landbouw gebaseerd op een natuurlijk systeem]
2013  GLB voor dummies: kansen voor het landschap? [ontwerpend onderzoek GLB en invloed landschap]
2012  Zomerworkshop Noordoostpolder Studio Makkink & de Bey [met Design Academy studenten 1:1 ontwerpen]
2012  International Biennale workshop, Girona Spanje [duinen vormen woonlandschap]
2012  Regional Branding Lingestreek, Betuwe [integratie boomkwekerijen, landelijk gebied en biomassa]
2011  Intertwined Amsterdam, Zone A10 noord Amsterdam [visie ontwikkeling snelweg en woonomgeving]
2011  Internationaal project Athos Griekenland [ontwerp en detaillering botanische kloostertuin]
2010  Internationale workshop Lissabon Portugal [ontwerp woonwijk en plein met waterberging]

Publicaties
2013  Artikel Landwerk, GLB voor dummies; Kansen voor het landschap? [jaargang 13 nr 5]
2013  Rapport GLB voor dummies, een korte uitleg van het nieuwe GLB en de kansen voor het landschap [Dienst Landelijk Gebied]
2012  Brochure Tubbergen draaft door! strategie voor paardengemeente Tubbergen [Gemeente Tubbergen en Dienst Landelijk Gebied]
2010  Rapport LOG-boek Landbouwontwikkelingsgebieden in beeld [Rijksadviseur voor het landschap, ism LOLA landscape architects]
2007  Rapport Accent op de IJssel, masterplan voor de IJsselsprong [afstudeerproject Larenstein]
2006  Rapport De Genius Loci, een onderzoek naar woonvormen in het landschap [afstudeeronderzoek Larenstein]

Stages
2005  Buro Lubbers [wijkpark Veghel, brede school Leiderdorp, de Schans Westervoort]
2005  Taken Landschapsplanning [landgoedontwerpen]
2004  Dienst Landelijk Gebied [Reconstructie zandgebieden, Betuweroute-A15, de Doorbraak]

OPLEIDING

2009-heden Academie van Bouwkunst te Amsterdam, Landschapsarchitectuur, diploma voorjaar 2014 [Peelhorst pioniers, Tramuntana Duna wonen in de duinen, branding Lin-
  gestreek, A10 wonen en forenzen, Biomassa in nationaal landschap Laag Holland, Kloostertuin Athos, Waterberging Texel, Vuurtoreneiland Amsterdam, Woonwijk en 
  plein Lissabon, Stegen binnenstad Amsterdam, Weesperplein, Stadspoort Wibaut-as]
2002-2007 Hogeschool Larenstein te Velp, Tuin- & Landschapsinrichting [Landschapsarchitectuur + fotografie, engels]
1997-2002 Baudartius College te Zutphen, Havo [Economie & Maatschappij, scheikunde]
computer Indesign - Photoshop - Illustrator - Arcview - Sketch-Up - Autocad - Office
taal  Engels [goed] Duits [basis]
cursus  Groepsdynamiek - Creatieve processen - Presentatietechniek - Advisering

OVERIGE ACTIVITEITEN

2008 - heden Voorzitter Vereniging van eigenaren [JP Heijestraat 3, 3a, 5 en 7]
2009 - 2010 Secretaris PRoost [Personeelsvereniging Dienst Landelijk Gebied Regio Oost]
hobby`s  Reizen, festivals, natuur, tekenen, dansen, muziek, koken en  vrienden

Curriculum vitae



Projectoverzicht



Gendtse Waard - voorlopig ontwerp



Gendtse Waard - beeldkwaliteitsplan bebouwing

programma | voorlopig ontwerp + beeldkwaliteitsplan nieuwbouw
locatie | Gendt, noordoost van Nijmegen
opdrachtgever | Waalweelde, provincie Gelderland
contacten | Gem Lingewaard, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland
fase | planontwikkeling + ontwerpuitwerking + bestek

Voor de Gendtse Waard is een Ruimte voor de Rivier plan gemaakt. 
Hierin is een geul en natuurontwikkeling gepland. Voor de realisatie 
van dit plan zijn boerderijen en gronden aangekocht. Maar de aan-
leg van de geul wordt voorlopig nog niet uitgevoerd. Voor de natuur-
ontwikkeling en herbestemming is echter wel een plan gemaakt. 

Voor de natuurontwikkeling is voorzien in de aanleg van bijna 25 
hectare ooibos, kamsalamanderpoelen en glanshaverhooiland. Voor 
de grote grazers en het wild in de uiterwaard wordt een hoogwater-
vluchtplaats aangelegd op de natuurlijk hoge oeverwal.  Daarnaast 
worden de historische kades beplant met meidoorn en zal bovenop 
de hoogwatervluchtplaats spontane ontwikkeling van hardhoutooi-
bos plaats vinden.

Deze uiterwaard kent een lang verleden van baksteenfabricage, 
bewoning en verandering. De bebouwing vormt een familie van 
volumes, met elk zijn eigen karakter. Denk aan een droogloods, de 
directeurswoning, de steenfabriek en de arbeiderswoningen. Al deze 
elementen zijn gerangschikt op de ruimtelijke oriëntering van de 
oeverwal. Elementen als bijvoorbeeld hoogwatervrij, innovatief, bak-
steenfabricage en parkeeroplossingen spelen hierbij een rol. 

1X
2,5X



Gendtse Waard - hoogwatervluchtplaats



Tussen de Marke en het Veen - realisatie



Daldoorsnede

Om te voorkomen dat de stadsrand van Enschede steeds verder naar 
het zuiden opschuift, heeft de Gemeente besloten hier een hoogwaar-
dig uitloopgebied aan te leggen. Woningbouwoplossingen zullen bin-
nenstedelijk gezocht worden en de recreatie verplaatst zich naar de 
rand van de stad. 

Het gebied kent veel wateroverlast, onder andere door een sloot die in 
de wintermaanden ontzettend veel water krijgt te verwerken en daar-
door niet goed functioneert. Deze sloot wordt opgewaardeerd tot de 
ruggengraat van de stadsrand. In het gebied zijn de natuurlijke laagtes 
opgezocht. Hierin is ruimte voor waterberging in de winter, die bij vorst 
kan functioneren als schaatsbaan. In de zomer staat het dal droog en 
biedt prachtige mogelijkheden voor wandelen, fietsen, picknicken, en-
zovoorts. 
Het dal wordt omsloten door een meidoornhaag, waardoor de gron-
den begraasd kunnen worden en er mogelijkheden ontstaan voor een 
stadsherder of kinderboerderij. Tenslotte loopt door het gebied een 
pad dat rondom de gehele stad ligt en zo een ‘rondje Enschede’ vormt.

Samen met Paul de Kort zijn vijf ‘trechters’ ontworpen. Deze knijpcon-
structies zorgen voor een opstuwing van het water, waardoor dit beter 
zichtbaar is. Op de plekken van deze trechters kunnen wandelaars de 
beek oversteken.

programma | 100 ha stadsrand park en waterberging
locatie | ten zuiden van Enschede, tussen Hengelo en Enschede
opdrachtgever | Uitvoeringscomissie Enschede-Zuid
contacten | Paul de Kort, Uitvoeringscommisie, ws Regge & Dinkel
fase | ontwerp+uitwerking, bestek+uitvoering

Tussen de Marke en het Veen - beekontwerp

Piekafvoer



250 m

Tussen de Marke en het Veen - schetsontwerp



GLB: Kansen voor het landschap? - onderzoeksgebied



In 2014 voert de Europese Unie nieuw landbouwbeleid in. Dit beleid kan 
van grote invloed zijn op het Nederlandse landschap. Het beleid, de 
voorwaarden en enkele voorbeelden zijn in dit onderzoek uitgezocht, 
doorgerekend en verbeeld. Doel is iedereen die in Nederland aan het 
landschap werkt, hierover te informeren met een helder rapport.

programma | ontwerpend onderzoek vergroeningsregels GLB
locatie | geheel nederland
opdrachtgever |  Ministerie Economische Zaken en Provincies
contacten | ontwerpbureau’s, Ministerie EZ, Provincies
fase | studie en onderzoek

GLB: Kansen voor het landschap? - vergroeningsuitwerkingen



GLB: Kansen voor het landschap? - vergroening zuid Twente



In memoriam - concept



In memoriam - detaillering

Detail bastion

Vooraanzicht

Doorsnede

Het forteiland verandert van een onherkenbaar en verscholen militair 
bouwwerk in een zichtbaar en uitnodigend rustpunt voor Amsterdam. 
Het eiland wordt weer een herkenningspunt, zoals de vuurtorenpunt 
dat vroeger, voor 1800 was. Op het eiland zijn drie verschillende sferen-
aanwezig die in het ontwerp versterkt terug komen. Tussen deze drie 
sferen zitten grote contrasten die het eiland geschikt maken als be-
graafplaats en uitvaartcentrum. Om de sferen op het eiland te verster-
ken en het eiland meer zichtbaar en uitnodigend te maken wordt het 
eiland binnenste buiten gekeerd. De nieuwe bebouwing komt aan de 
rand. Op deze manier ontstaan twee belevenissen, uitzicht/dynamiek 
en rust/natuur, die erg van elkaar verschillen. 

Tot 2100 functioneert het eiland als begraafplaats. Tegelijkertijd stijgt 
het waterpeil. Zo stroomt het water via de bastions het eiland binnen en 
ontstaat er een moeras. De bunkers en de kazerne ruïneren en het bos 
verzuipt. De wal echter blijft wel zicht- en bruikbaar. Wanneer we door-
kijken naar 2200 zal de natuur het fort volledig hebben overgenomen. 
Tussen de bomen zullen de grafkamers in de betonnen wal behouden 
blijven. Het icoon voor Amsterdam bestaat nog steeds, maar het karak-
ter aan de binnenzijde is veranderd.

programma | begraafplaats en herrineringsplek op vuurtoreneiland
locatie |  Vuurtoreneiland Amsterdam
opdrachtgever | studieopdracht Academie Amsterdam
contacten | Staatsbosbeheer, bewoners
fase | studie, onderzoek, planontwikkeling, ontwerp en uitwerking
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In memoriam - schetsontwerp



Gooiermars - schetsontwerp



Gooiermars - erfontwerp

Het plan voor de Gooiermars is uitgewerkt tot inrichtingsplan voor 
natuurontwikkeling en recreatie. Daaronder ligt een kavelruilplan voor 
agrarische gronden. Om deze gronden te kunnen ruilen zijn in het ge-
bied twee boerderijen aangekocht. De gronden van deze bedrijven 
zijn ingezet voor natuurontwikkeling. De erven vormen een rood voor 
rood opgave. 

Gooiermars ligt aan de oostzijde van de Vijfhoek, een nieuwe wijk van 
Deventer. Dit toekomstige natuurgebied zal dus naast vele vogels en 
wild ook veel bezoekers krijgen. De paden liggen aan de rand van het 
gebied, zodat de natuur zo in mogelijk gestoord wordt. Aan het eind 
van één insteek pad is in het centrum van het gebied een vogelkijkhut 
ontworpen. Gecombineerd met een nieuwe poel zijn zowel de vogels 
als het grazende vee te spotten. Doordat het vlonder op het talud van 
de poel gesitueerd is krijgt het de vorm van de poel mee. Het riet dat 
straks op de oever zal groeien geeft het vlonder een mooie dekking.

Door de sloop van twee boerderijen ontstaat een herbouwopgave 
voor zes nieuwe woningen. Twee daarvan zijn gebundeld met een be-
staand erf, in de oksel van de weg. De weg loopt nu over het erf, een 
veel voorkomend verschijnsel in Salland. De opzet van de volume is als 
die van een boerenerf, met ruimte voor meerdere woningen. 

programma | nieuwbouw twee woningen
locatie | ten oosten van Deventer
opdrachtgever | Gem Deventer en Bureau Beheer Landbouwgrond
contacten | makelaar, grondeigenaren, gemeente
fase | ontwerp

TWEE WONINGEN EEN WONING + BEDRIJFEEN NIEUWE WONING
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Aarninksweg 6
Eén nieuwe woning

Twee gebouwen gelijkend aan elkaar, zelfde functie = 
zelfde uiterlijk
Renovatie, geen nieuwbouw

Twee verschillende gebouwen, verschillende functies 
= ander karakter
Bedrijf is niet agrarisch, kleinschalig en binnenshuis

Sloop bestaand en nieuwbouw één woning, evt met 
opstallen
Nieuwe woning is vernieuwend, niet historiserend, één 
woonlaag met verdieping onder grote kap
Bouwlocatie oude boerderij



Gooiermars - kijkvlonder en poel



Oogstbaar landschap - masterplan



Oogstbaar landschap

Doorsnede watersysteem droogmakerijen

Waardevolle open ruimtes

De veenbodem van Waterland daalt en het huidige gebruik heeft 
geen toekomst meer. Om nog steeds van het landschap te kunnen 
oogsten is er een andere teelt nodig. Echter, het waardevolle open 
weidelandschap wordt erg gewaardeerd, maar is nauwelijks nog 
zichtbaar. Met een analyse is helder gemaakt welke ruimtes belang-
rijk en te ervaren zijn. Vaak bleken dit de droogmakerijen te zijn. Deze 
worden gewaarboorgd met een nieuwe systeem van grasland en 
waterbeheer. De overige gronden kunnen ingezet worden voor bio-
massateelt; riet, elzen en wilg. Met deze beplanting is het mogelijk de 
belangrijke open ruimtes een mooie groene achtergrond te geven.

De droogmakerijen zijn de belangrijkste open ruimtes, maar liggen 
ook het diepst, waardoor onderbemaling nodig is die de bodemda-
ling verergert. Daarom worden de kleine droogmakerijen ingezet als 
waterbuffer. Tijdens de oogst wordt het water uit de veenweides hierin 
gepompt, zodat de veenweides begaanbaar zijn met een tractor. De 
grote droogmakerijen worden veenmakerijen. Boeren worden voor de 
verlies van hun gronden gecompenseerd met nieuwbouwkavels aan 
het lint. De nieuwe bewoners worden veenbouwers. De bodem van 
de droogmakerijen zal weer stijgen en er zal nieuw veen ontstaan.

programma | oplossing voor veenbodemdaling, nieuwbouwopgave 
en nieuwe economische drager
locatie | Waterland Amsterdam
opdrachtgever | studieopdracht Academie Amsterdam
contacten | boeren, bewoners, gemeente
fase | studie, onderzoek, planontwikkeling, ontwerp en uitwerking



Oogstbaar landschap - deeluitwerkingen 
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Tramuntana Duna



Tramuntana Duna

De kust van Spanje trekt geen toeristen meer. Daarom moet het roer 
om, een nieuwe doelgroep. Het gebied heeft de potentie een prach-
tig natuurgebied te worden met trekvogels en duinrellen. 

Zeer eenvoudig gedetailleerde woningen worden gebouwd, de wind 
krijgt vrij spel en het zand doet de rest. Duinen met prachtige valleien 
en duinkoppen bieden plek aan bijzondere flora en fauna en natuur-
liefhebbers zullen toestromen. De hele inrichting van het gebied is 
gericht op het gevoel van alleen zijn, kunnen verdwalen en natuur-
beleving. De oude verkaveling bepaalt de plek van infrastructuur en 
bebouwing.

programma | impuls voor toerisme en natuur
locatie | Girona, Middelandse zeekust Spanje
opdrachtgever | studieopdracht Academie Amsterdam
contacten | bewoners, gemeente, ondernemers
fase | studie, onderzoek, planontwikkeling, ontwerp en uitwerking



Tramuntana Duna
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Arnhem, november 2013

Inge Vleemingh
JP Heijestraat 3

6822 LD Arnhem
06-4581 0956

ingevleemingh@gmail.com

Meer info, klik op:
ingevleemingh.wordpress.com

Linkedin
Pinterest


